
● Mercedes de Pablo dei-
xa la direcció general de
Port Aventura i el seu lloc
al consell d’administració
de Port Aventura Enter-
tainment SA (PAESA), al
qual es va incorporar arran
de la reorganització socie-
tària que va motivar
l’acord de Criteria Caixa
Corp amb el grup inversor
italià Investindustrial, el

desembre passat. La nova
societat va reforçar la figu-
ra de la direcció general
amb la seva presència al
consell d’administració,
que ara perd un membre
amb el relleu en el càrrec
de Mercedes de Pablo.

En el relleu a la direcció,
PAESA ha optat per donar
continuïtat al model per
mitjà de la promoció inter-
na i ha nomenat codirec-

tors generals els responsa-
bles de les àrees d’admi-
nistració i finances i de re-
cursos humans, Fernando
Aldecoa i Enrique Fonte-
cha, respectivament.

Comitè executiu
La direcció de facto recau,
però, en l’italià Sergio Fe-
der, president del comitè
executiu de PAESA. Alde-
coa i Fontecha continua-
ran, a més a més, al capda-
vant de les funcions que
han desenvolupat fins al
moment. L’accionariat de
PAESA està compost per
Criteria (50%) i Investin-
dustrial (50%), que deixa
una forta petjada itàlica al
complex lúdic.

La companyia ha esta-
blert un període de transi-

ció que finalitzarà abans
d’un mes. És en aquest
temps que Mercedes de
Pablo deixarà la direcció i
l’empresa.

De Pablo va assumir el
càrrec a final del 1996, en
substitució de Lluís Ru-
llán que va deixar el com-
plex lúdic per incorporar-
se al grup «la Caixa» com
a director de qualitat. Rut-
llán és, des de la reorganit-
zació societària, president
del consell d’administra-
ció de Mediterranea Beach
& Golf Resort SA, la part
del negoci que continua en
mans de Criteria. La carre-
ra professional de De Pa-
blo, economista de forma-
ció, podria tenir continu-
ïtat en altres negocis del
grup «la Caixa».

Mercedes de Pablo deixa la
direcció general de Port Aventura

I.M. / Vila-seca / Salou

Fernando Aldecoa i Enrique Fontecha, nomenats codirectors
generals de Port Aventura. / EL PUNT
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● Tarragona. Una vintena d’empreses van prendre part
ahir en la segona edició del Fòrum de l’Ocupació
Universitària, que organitza el Centre d’Atenció als
Estudiants de la URV. Els alumnes i exalumnes de la
universitat reben informació de primera mà dels res-
ponsables de recursos humans de les empreses que hi
prenen part. Les empreses, per la seva banda, hi tro-
ben els perfils acadèmics adequats a les necessitats
laborals en les carreres científiques i tècniques, com
ara la sessió que es va desenvolupar ahir a Sescelades
o, en gestió i administració, en la que va tenir lloc el
14 d’abril al campus de Bellisens. / EL PUNT

TARRAGONA
Empreses i universitaris mantenen els
primers contactes al Fòrum de l’Ocupació

● Amposta. L’Ajuntament d’Amposta ha presentat
formalment la seua candidatura a ser la seu del tercer
centre universitari de l’Institut Nacional d’Educació
Física de Catalunya (INEFC), que s’ha previst ins-
tal·lar al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
La tradició esportiva de la ciutat, que disposa de di-
versos equipaments ja construïts; la proposta d’in-
vertir 10 milions d’euros en un edifici docent, i la si-
tuació geogràfica especial per als esports nàutics són
els punts forts del projecte ampostí, que competirà
amb els municipis de Valls, Cambrils, l’Ametlla de
Mar i Tarragona. La candidatura ha rebut el suport de
tots els grups polítics municipals. «Un projecte re-
alista, pragmàtic però potent», n’ha dit l’alcalde
d’Amposta, Manel Ferré. / ACN

AMPOSTA
L’Ajuntament presenta la candidatura per ser
la seu del centre universitari d’INEFC


